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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة تكريت533.00اعدادية النهوض للبنيناحيائيحيدر جاسم فيصل علي1142041047042

كلية الصيدلة/جامعة بغدادكلية الطب/جامعة الكوفة574.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد هللا حميد عبود محمد22121411060081

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادهندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية509.00اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمصطفى لؤي ستار عبد االمير31121511013069

كلية العلوم/جامعة بغدادبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.00اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد احمد نجم كريم41921411012045

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد507.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور الهدى فراس عبد الرزاق محمد51421422036063

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية457.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيدانيه رائد علي زاير61121524014003

كلية القانون/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين محمد هليل راشد71421211041027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية القانون/جامعة بابل543.00اعدادية االسكندرية للبنينادبيرسول محمد كاظم بريسم82321211001020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد477.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيداليا حقي اسماعيل محسن91121422017053

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد388.00اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحسن علي هادي رشيد101421511040021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد426.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيوهب ياسين خضير علي111121211045128

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.00ثانوية اسماء للبناتادبيموج حازم ناجي محمد121121222035015

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد431.00اعدادية البطولة للبناتادبيسمر سالم دحام فرحان131021222028054

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية361.00اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيامجد حامد مهدي محمد141121217008005

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية االعالم/الجامعة العراقية420.00اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقييوسف اسامة صباح كريم151421511018108

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد383.00ثانوية المعرفة للبناتادبيايناس عادل عبد هللا سهر161121222060008

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت467.00اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيحارث مصطفى وكاع عبد171921511099010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد482.00اعدادية االخالص للبناتتطبيقيشفاء حميد عبد هللا مرعي181121522046024

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد409.00اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد علي كريم موسى191221511007137

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.00اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيفاطمة عادل صالح يونس202621422040094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.00اعدادية التسامح للبناتادبيكوثر حامد محمد معارج211421222012074

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد383.00اعدادية حطين للبناتادبيفاطمه باسم كامل حسون221321222027039

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد378.00اعدادية المصطفى للبنينادبينعمة عادل نعمة ثابت231521211009170

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد376.00اعدادية المثنى للبنينادبيعلي صالح درج شهاب241021211022069

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية494.00اعدادية حطين للبناتادبيبنين ضياء حسين عايد251321222027010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد438.00الخارجياتادبيفاطمة محمد قاسم وهيب261521228050401

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد437.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرقيه مجيد موازي عليج271421222003069

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد427.00ثانوية الحسينية المسائية للبنينادبيمحمد خضير عباس جبر281321215006051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية410.00اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي خالد هادي عودة291421211025055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد378.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي محمد مهدي فليح301421211023178

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االعالم/جامعة بغداد436.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبياالء عبد اللطيف حسان شلش311421222059005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد419.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبيسهاد ماجد منصور وريد321421222059052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية378.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيساره احمد دعدوش محمد331321222029033
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كلية الطب/جامعة البصرةكلية الطب/جامعة سومر568.00اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب علي هبوب حسب342221422077141

كلية الصيدلة/جامعة الموصلكلية طب الموصل/جامعة الموصل593.00اعددية الفاو للبناتاحيائيمسرى محمد حمد حسين351721422006127

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل532.00اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيزيد رحيل شالش داود361721511104009

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل339.00االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعمر ميسر اسماعيل محمد371721511007039

كلية الحقوق/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.00اعدادية االمجاد للبنينادبيمأمون احمد محمد سعيد381721211026059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية470.00ثانوية الدنج للبنينادبيحسن حميد محمد حسين391721211214004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل387.00ايسر- الخارجيون ادبييوسف مصطفى احمد خضر401721218010906

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر348.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيفاطمه عبد المطلب هاشم ياسين411721422032130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.00اعدادية القيارة للبنينادبياحمد حامد شريدة خلف421721211042001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.00اعدادية حمام العليل للبناتادبيكريمه احمد محمد سلطان431721222009053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل328.00ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيتبارك خالد فقي عثمان441721522065006

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل336.00اعدادية الرسالة للبناتادبيرسل علي محمد طه451721222049033

كلية اآلداب/جامعة الموصلقسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل392.00اعدادية العراق االهلية للبنينتطبيقيعمر سعد مال هللا عبد هللا461721513001005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.00ايسر- الخارجيات ادبيغفران ياسر محمد شعبان471721228060321

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيسبهان محمود خلف موسى481721211001025

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل372.00ايسر- الخارجيات ادبيزهراء جمال يونس عبدهللا491721228060197

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد511.00اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعزام محمد شهاب احمد501321511015045

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية440.00اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسين عبد الرزاق فاضل ياسر511321511028032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة460.00اعدادية غماس للبنينادبيقاسم حسين عبد الزهرة جفر522421211011040

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة365.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيقدس سمير جواد كاظم532521522024043

كلية الطب/جامعة تكريتبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.00اعدادية الريف للبنيناحيائيهيثم يوسف علي عبد541221411026035

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر353.00اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد سعد كاطع شبرم552221511080089

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعلي فوزي محمد حمادي561821411030011

كلية الزراعة/جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.00ثانوية العلم للبنيناحيائيوقاص عبد الخالق خضير جراد571821411018039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت322.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقيمصطفى ياسر نامس دحام581821517074048

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.00ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيجوالن غسان سيسب عويد591821422049005

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت322.00ثانوية بلد المسائية للبنينادبيابراهيم محمد جاسم محمد601821215004001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل395.00االعدادية المركزية للبنينادبيمحمد فتح هللا محمود عبد611721211002031

كلية الطب/جامعة القادسيةكلية طب االسنان/جامعة كركوك570.00اعدادية الزاب للبنيناحيائيصالح الدين عبد هللا صالح عالوي622021411025014

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسيةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد370.00إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعواد زيد محسن عواد631421511009057

كلية القانون/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة الكوفة429.00اعدادية الكرامة للبنينادبيكرار عبد الكاظم هادي خزعل642421211001048

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة القادسية327.00اعدادية سومر للبنينادبيسجاد مالك فضيل مظلوم652421211004033

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار451.00اعدادية الروافد للبناتتطبيقيآيات عمر ربيع عبد661921522062003
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كلية العلوم/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة بغداد501.00اعدادية الرميله للبنيناحيائيفاروق محمود حازم جميل671921411003066

كلية العلوم/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار410.00اعدادية زنكورة للبنينتطبيقياحمد انور عواد معيوف681921511032001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبارقسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية491.56الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعز الدين علي رافع عبد القادر691021411002062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار440.00ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيرسل محمد حمد صالح701921422001005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.00ثانوية العبور للبناتاحيائيسماح حمد حسين سالمه711921422086081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار382.00اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعمر فالح حسن علي721921511002031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار404.00ثانوية االندلس للبناتادبيدنيا عبد الكريم نخيالن نجم731921222047009

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية الزراعة/جامعة ديالى335.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيسجى محمد نجم عبود742121422028021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار500.00ثانوية المجد المختلطةادبيامنه عبد الحكيم حميد طلب751021227006002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار469.00ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيفداء ظاهر خليل ابراهيم761921222134016

كلية االعالم/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.00ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيصادق جعفر كفيل سمير771421211037026

كلية طب حمورابي/جامعة بابلكلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية579.00ثانوية السياب للبناتاحيائيزهراء عدي محمود حسين781021422002039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة393.00ثانوية مهدي البصير للبنينادبيعباس ناظم خضير عباس792321211045023

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية القانون/جامعة بابل425.00ثانوية الحلة للبنينادبيسجاد جوده زغير عبيد802321211015016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية442.00اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعلي كرجي ابراهيم بديوي811021511038013

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة بغداد482.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيمنار هيثم احمد عبد821021422019119

كلية الحقوق/جامعة النهرينهندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية512.00مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةتطبيقيسيف محسن حكيم عجيل831021511007003

كلية الطب/جامعة ديالىكلية الطب/الجامعة المستنصرية587.00اعدادية القدس للبناتاحيائيشروق احمد مجول عبد هللا842121422021057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية540.00اعدادية طوبى للبنينتطبيقيحذيفة نعمة عباس رزيج852121511076009

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى462.00اعدادية اولى القبلتين للبنينتطبيقيعلي احمد كاظم حسين862121511060013

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد415.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعبد هللا حسن عبد هللا ناصر872121511024009

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى410.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقياالء رشيد خلف عبد882121522010005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى435.00اعدادية الوجيهية للبنينادبيمحمد سالم احمد اسماعيل892121211029043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد423.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيدعاء مهدي حسين حسون902121222043012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى398.00ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعلي سمير اسماعيل ابراهيم912121211006027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت366.00ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيمصطفى احمد عبود محمد922121211066029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى399.00ثانوية ام القرى للبناتادبيزينة هاشم دليان احمد932121222037019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة387.00اعدادية الحجرات للبناتادبيزينب جاسم محمد حسين942121222020014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت342.00اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمود عباس حراز خلف952121211051050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.00ثانوية النسائي المختلطةادبيبنان حسن كريم شكر962121227022002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى425.00ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبياحمد قتيبه طه رزوقي972121215007008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى324.00اعدادية ام حبيبة للبناتادبيايات رشيد حميد خلف982121222032005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.00ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيباسم عمار هاتف دعيم992321511067004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءقسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي محمد عبيد ادريس1002721211015125

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية576.00ثانوية المسعودي للبناتاحيائيعبير يحيى ربيعان منصور1012321422020070

كلية طب االسنان/جامعة ذي قاركلية طب الزهراء/جامعة البصرة565.00ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد امجد حمادي محيسن1022221413060099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية الزراعة/جامعة سومر366.00اعدادية عشتار للبناتاحيائينور جبار فرحان عبد1032221422044104

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك429.00ثانوية همسة للبناتتطبيقيسلمى فهد عبد خلف1042021522054009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة415.00اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيصادق ماجد حسين موسى1051721411164044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك381.00ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيهند مهند رؤوف زينل1062021224001005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل403.00اعدادية الشهاب للبنينادبيمؤمن ضياء موسى صالح1071721211134071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك496.00اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيحسين محمد جمعة غني1082021211041005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء350.00اعدادية بدرة للبنينادبيعبد هللا حسين علي سي موسى1092621211021020

كلية التربية/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان380.00ثانوية التحرير للبنينادبيضياء علي مطر خنيجر1102821211003054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى437.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيمريم حسين عجمي بدح1112921422011070

كلية التربية/جامعة سامراءبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.00اعدادية غماس للبنينادبيعبد هللا حيدر ناظم ياسين1122421211011025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم السياسية/جامعة النهرين406.00ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبيمحمد صالح سلمان خضير1132321217048025

كلية الطب/جامعة نينوىالموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.20ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيحسين علي حيدر حسن1141721413007017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم/جامعة بغداد494.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيشروق صباح نوري محمود1151921422057079

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار483.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيايه اسماعيل عبيد صالح1161921422031002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد414.00اعدادية الكرمة للبنينتطبيقياحمد عادل حاتم رزيج1171921511065013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةقسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى408.00ثانوية الهداية للبنينتطبيقياحمد نذير عبدهللا مجيت1182121511085005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد412.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيحامد رشيد عبد محمد1191921211041011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار391.00اعدادية االيمان للبنينادبيمحمد صالح جاسم حسين1201921211063032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة383.00اعدادية االيمان للبنيناحيائيمتعب رشيد شيخان هراط1211921411063017

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغازقسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.00اعدادية المعقل للبناتتطبيقينهى شهاب احمد يوسف1221621522014056

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومكلية العلوم/جامعة بغداد481.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه صبري محمد اسحاق1231221422024138

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشماليةالكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية 543.00ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيسيف انيس مرزوك خلف1241821413006006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت514.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيهيلين احسان علي درويش1252021422019129

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.00ثانوية العبور للبناتاحيائيايه خليف حمد جاسم1261921422086030

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة تكريت536.00ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائياحمد خضير طه عبد الرزاق1271721411038002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية اآلداب/جامعة الموصل315.00اعدادية حمام العليل للبناتادبياماني حميد صالح محمد1281721222009010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.00ثانوية النبوة للبناتاحيائياكرام محمد علي حسين1292221422076002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية542.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيساره نجاح شهيد محمد1302421424012018

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية336.00ثانوية ابي طالب المختلطةادبيرياح كامل عوده خرنوب1312921227002005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد394.00اعدادية الهدى للبناتادبيزينب حسين سعدون جبر1321521222007046
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد540.00اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيمنتهى خالد علي صياح1331421422059053

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد528.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيختام مطلب احمد حسين1342121422072029

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىكلية الزراعة/جامعة واسط331.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى علي شاكر عبود1352621411002136

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيعائشه احمد عبد الرحمن رشيد1361421422012086

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبيةالكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية 543.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرقية مطرود مزيعل كاظم1372221424028075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية 544.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعباس كريم شالل صخي1382221413004086

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.00ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيشورى حسن وادي مركب1392221424065034
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